
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                           за  14 – 16 липня 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

З 10 по 15 липня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 1159 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

1897 консультацій. 

 

З 10 по 14 липня до відділу соціальної підтримки населення звернулися 

157 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами комісії –                     

72 особи; підготовки необхідних документів для отримання матеріальної 

допомоги – 85 осіб. 

Направлено 274  письмових відповіді депутатам, громадянам, 

організаціям та установам. 

 

З 10 по 14 липня на особистому прийомі у в.о. начальника та спеціалістів 

служби у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 

було  52  громадянина з питань: соціально-правового захисту дітей – 12; 

усиновлення  та опіки  - 18; з майнових питань – 14; визначення порядку 

зустрічей з дитиною – 8. 

Відбулося 3 профілактичних рейди, два з яких за участю працівників 

Національної поліції та працівників Кропивницького міського центру 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Складено 8 актів обстеження умов 

проживання у сім'ях, які опинилися у складних життєвих обставинах,  та                                       

1 – у прийомній сім'ї.  

Спеціалісти служби брали участь у 6 судових засіданнях та у знайомстві 

3-х дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з потенційними 

усиновлювачами. 
 

14 липня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Грабенка відбулось перше 

засідання робочої групи з питань підготовки та проведення Міжнародної 

агропромислової виставки “АгроЕкспо-2017”, яка проходитиме                                              

з 20 по 23 вересня.  

Під час наради директор ТОВ “Украгроекспо” Ігор Глібко повідомив, що 

на цьогорічній виставці, крім продажу вітчизняних та закордонних зразків 

сільськогосподарської техніки, частину виставкової площі буде надано 

непрофільним підприємствам безкоштовно, аби вони також мали змогу 

представити широкому загалу свою продукцію. 
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Діалог влади з народом 

 

14 липня протягом двох годин на дзвінки жителів міста, які надходили 

на «гарячу лінію» міського голови відповідала заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Наталія Дзюба.  

 Посадовець відповіла на  дзвінок щодо очищення зливової системи 

водовідведення. 

 

Події суспільно-політичного життя  

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

14-15 липня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи: 

№ 13 – калейдоскоп детективу «Спробуй себе в ролі детектива». Діти 

розповідали про свої улюблені книги й авторів детективного жанру та 

відповідали на питання вікторини «Відгадай автора детективного жанру». 

Бібліотекарі ознайомили присутніх з новинками цього жанру; 

№ 12 – онлайн-мандрівку «Уся правда про солодощі». Бібліотекарі 

розповіли юним читачам багато невідомих фактів про улюблені солодощі. 

Діти «побували» на фабриці з виготовлення цукерок, здійснили віртуальну 

подорож музеями шоколаду у світі, а також взяли участь у «солодкій» 

вікторині,  відгадували загадки. По завершенню заходу переглянули  

мультфільм про Машу та Ведмедя «Солодке життя»; 

  № 18 - бібліографічну подорож «На всі ваші «Що?», «Де?» і «Коли?» 

книги розумні розкажуть завжди». Учасники заходу вчились пошуку 

матеріалів в продуктивній роботі з довідковими, енциклопедичними 

виданнями. Закінчився день бібліографії підведенням підсумків та 

фотосесією. 

 

З 14 по 16 липня на спортивному майданчику факультету фізичного 

виховання Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка проходив турнір із волейболу пляжного серед 

чоловічих та жіночих команд, присвячений пам’яті колишнього учня 

КДЮСШ № 3 Олександра Костюченка.  

У турнірі брали участь 13 команд. Серед чоловіків перше місце 

завоювали волейболісти Ігор Свірідов і Антон Матвєєв. Срібні нагороди 

вибороли Дмитро Сокуренко і Андрій Троцький. Третє місце посіли 

Олександр Чіповський і Дмитро Мавринюк. 

У змаганні жінок перемогу святкували Олеся Молодченко та Марина 

Мартинюк. На другу сходинку п’єдесталу підійнялися Наталія Грицюк і 

Олександра Прокопчук. Бронзовими призерами стали Світлана Фрунзе та 

Ірина Гмиря.  

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради. 
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Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

14 липня  муніципальним   патрулем   у   складі  спеціалістів   управління  

по  сприянню  розвитку  торгівлі  та побутового обслуговування населення,  

спеціалізованої інспекції та міської дружини  проведене  рейдове   відстеження   

місць  несанкціонованої  торгівлі  по вул. Вокзальній, біля будинку № 37/16.   

 На  час проведення  рейдового  відстеження  несанкціонована торгівля      

овочами  призупинена, спеціалістом спецінспекції складено протокол                              

за ст. 152  Кодексу України про адміністративні  правопорушення та вручено 

5 попереджень щодо заборони торгівлі у невстановленому місці .   

З громадянами, які здійснюють торгівлю у невстановлених місцях, 

проведена роз’яснювальна робота стосовно заборони “стихійної“ торгівлі на 

тротуарах міста, газонах та біля житлових будинків.   

  

 Житлово-комунальна сфера 

 

З 10 по 14 липня спеціалісти спеціалізованої інспекції Кіровоградської 

міської ради провели рейди по перевірці санітарного стану по 49 вулицях 

міста. За результатами рейдів складено 40 протоколів про порушення                                  

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та виписано                

37 попереджень. 

 

Охорона здоров»я 

 

 14 липня в актовому залі дитячої міської поліклініки   № 1 відбулося 

засідання міської протиракової комісії з розбору  запущених випадків 

онкопатології за участю заступника начальника управління охорони здоров'я 

Лариси Кудрик, керівників лікувально-профілактичних закладів комунальної 

власності міста та їх структурних підрозділів, міських позаштатних фахівців 

управління охорони здоров'я, лікарів, причетних до надання медичної 

допомоги хворим, винесеним для розбору. 

 

 . 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А.Бондаренко 
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